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Zorg dat de juridische schil bij uw activiteiten past

Breng eens wat 
structuur aan!  
een belangrijk aspect dat u zich als bestuurder en toezichthou-

der moet afvragen, is of de juridische schil, zowel bij oprichting 

als tijdens het bestaan van de organisatie, nog bij de activiteiten 

van uw nonprofitorganisatie past. praktische, organisatiekundige 

en fiscale aspecten zijn bij de keus voor een optimale organisa-

tiestructuur van groot belang. 

Het is belangrijk dat u de juridische kant 
van de organisatiestructuur niet vergeet, 
want de gekozen structuur heeft grote 
gevolgen voor bijvoorbeeld het systeem 
van aansturing van de activiteiten, de 
bestuurdersaansprakelijkheid en een 
goede beheersing van de financiën. Over 
dit laatste heeft u al kunnen lezen in het 
artikel ‘Verantwoording afleggen’ in Be-
stuur Rendement 12 van 2011. Het komt 
regelmatig voor dat de juridische organi-
satievorm in de loop van de tijd niet meer 
passend is. 

intern

Nonprofitorganisaties hebben meestal 
de rechtsvorm stichting of vereniging. 
De stichting en vereniging zijn rechts-
personen, met een bestuur en (bij de 
vereniging) een ledenvergadering. Bin-
nen een stichting of vereniging kunt u 
kiezen voor bijvoorbeeld een raad van 
toezicht en commissies. De keuzes die bij 
de interne organisatie worden gemaakt, 
zijn gebracht onder de noemer ’interne 
organisatiestructuur’.
Bij de keuzes met betrekking tot deze 
interne organisatiestructuur, moet u reke-
ning houden met het feit dat het bestuur 

een grote juridische verantwoordelijkheid 
heeft en houdt. Hierover heeft u kunnen 
lezen in het artikel ‘Wees op uw hoede’ in 
Bestuur Rendement 1 van 2012. 

Spil

Het bestuur van de stichting of vereni-
ging vormt de spil van uw organisatie. 
Het is alleen verstandig om als bestuur-
der op te treden als de betrokkene goed 
op de hoogte is van de dagelijkse gang 
van zaken binnen de rechtspersoon. Het 
is in het belang van het bestuur dat alle 

belangrijke beslissingen en handelingen 
door een bestuurder worden verricht, ook 
al is de voorbereiding aan bijvoorbeeld 
een werknemer of een commissie uit-
besteed. Een gevolg van die verantwoor-
delijkheid is weliswaar dat niet iedereen 
bestuurder zal willen zijn, maar dat dege-
nen die daar niets voor voelen uitstekend 
een rol kunnen vervullen in bijvoorbeeld 
een commissie of een raad van advies. 

Verantwoordelijk

De raad van toezicht (RvT) heeft een be-
langrijke rol binnen de rechtspersoon. De 
RvT is eveneens een rol die verantwoor-
delijkheid en eventueel aansprakelijkheid 
met zich meebrengt. De taken van een 
RvT kunnen sterk verschillen. Soms is de 
raad degene die bestuurders benoemt en 
ontslaat en beslist over de vergoeding die 
zij krijgen. Er zijn ook raden die voorna-
melijk als klankbord van het bestuur ope-
reren en alleen bevoegdheid tot ingrijpen 
hebben als zich calamiteiten voordoen.
Afhankelijk van het type activiteiten en 
de aard van de organisatie kunnen er 
naast het bestuur nog andere instellingen 
of instanties binnen de rechtspersoon 
zijn, zoals commissies, raad van advies 
en een vergadering van donateurs (bij 
een stichting). Niet altijd zijn die rollen 
in de statuten van de organisatie gefor-
muleerd. Bij grotere organisaties kan het 
zinvol zijn om dat wel te doen. Enerzijds 
om te zorgen dat vrijwilligers, leden en 
donateurs beter bij de organisatie worden 
betrokken, anderzijds is die formalisering 
een manier om ervoor te zorgen dat er 
periodiek een evaluatie plaatsvindt en 

  

Scouting nederland

Een voorbeeld van een juridische orga-
nisatievorm die na verloop van tijd niet 
meer passend bleek, is Scouting Neder-
land. Deze organisatie was voorheen ge-
organiseerd in stichtingen en informe-
le verenigingen en is omstreeks 2007 
overgestapt naar een structuur met ver-
schillende verenigingen. De organisatie-
structuur is hierdoor slanker en platter 
georganiseerd en daardoor beter te be-
sturen.
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er vernieuwing in de samenstelling van 
commissies en raden optreedt. 

extern

Onder de ‘externe organisatiestructuur’ 
is er sprake van meerdere rechtspersonen 
die onderlinge relaties onderhouden. 
Soms is het gewenst om met meerdere 
rechtspersonen te werken en om verant-
woordelijkheden en risico’s te scheiden. 
Zo is het heel gebruikelijk om onroerende 
zaken in een aparte entiteit onder te 
brengen of voor een aparte rechtspersoon 
vanwege subsidieeisen of omdat er activi-
teiten zijn met bijzondere wettelijke eisen.

relaties

Het maakt wel verschil welke organisatie-
vorm u kiest. Het leggen van relaties tussen 
stichtingen of verenigingen is lastiger dan 
tussen bijvoorbeeld een stichting en een bv. 
In de nonprofitsector is het heel gebruike-

lijk om met meerdere stichtingen te werken 
waarbij de onderlinge relaties worden 
gelegd door middel van de statuten, bijvoor-
beeld door te bepalen dat de ene stichting 
bestuursleden van de andere stichting kan 
benoemen. Zo kan de relatie tussen een 
stichting en een bv worden gelegd doordat 
de stichting enig aandeelhouder is van de 
bv. Daarmee heeft de stichting de bevoegd-
heid om bestuurders van de bv te benoe-
men en te beslissen over hun beloning en 
over andere belangrijke onderwerpen.

Samenwerking

Nonprofitorganisaties kunnen met 
diverse vormen werken als zij samenwer-
ken. Hierbij kunt u denken aan:

 ▪ de personenvennootschap (maatschap, 
vennootschap onder firma of comman-
ditaire vennootschap);

 ▪ een vereniging;
 ▪ de bv;
 ▪ de coöperatie.

Tussen deze vormen zitten belangrijke 
verschillen. Zo is het nadeel van de ver-
eniging dat deze geen ‘surplus’ (winst) 
aan de leden mag uitkeren. In veel ge-
vallen is het beter om met een variant op 
de vereniging te werken, een coöperatie. 
Een rechtsvorm die vaak wordt vergeten 
door de agrarische oorsprong van deze 
rechtspersoonlijkheid.
De charme van de personenvennoot-
schap is dat er volledige contractsvrij-
heid is, maar nadeel is wel dat alle 
vennoten van een vennootschap onder 
firma hoofdelijk aansprakelijk zijn 
voor de schulden. Een vergelijkbare 
aansprakelijkheid geldt voor de behe-
rende vennoten van een commanditaire 
vennootschap. De maatschap kent een 
eigen, iets ingewikkelder, aansprakelijk-
heidsregime.

keuze

Zoals al eerder vermeld: de juridische 
structuur van de organisatie is een juri-
dische schil die goed moet passen bij de 
kenmerken van uw organisatie. Zowel 
bij de interne organisatiestructuur als 
bij de externe organisatiestructuur moet 

u als bestuurder goed beoordelen of de 
structuur passend is. Passend betekent 
dat het bestuur de organisatie goed moet 
kunnen aansturen en besturen. Bij 
grotere organisaties en organisaties waar 
grote financiële of andere belangen spe-
len, kan een raad van toezicht een nut-
tige rol vervullen. Het kan – onder meer 
door het risicoprofiel of de bijzondere 
eisen die worden gesteld – nuttig zijn 
om specifieke activiteiten in een aparte 
rechtspersoon onder te brengen. 
De keuze voor een aparte rechtspersoon 
kan soms ook fiscale redenen hebben. 
Verenigingen en stichtingen kunnen 
voor bepaalde delen van hun activiteiten 
vennootschapsbelastingplichtig zijn. 
Ook dat kan een reden zijn om die acti-
viteiten onder te brengen in een aparte 
rechtspersoon met een eigen adminis-
tratie en een eigen bestuur.
Rondom de interne en externe organisa-
tiestructuur van de nonprofitorganisatie 
zijn de nodige juridische aandachts-
punten, laat u dus goed adviseren door 
een juridisch adviseur die op dit terrein 
deskundig is.

Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht 
bij Pellicaan Advocaten, www.pellicaan.nl
ellen.timmer@pellicaan.nl 
weblog: http://ellentimmer.wordpress.com/ 
Twitter: http://twitter.com/ellen_timmer 

  

koninklijke nederlandse klim- en Bergsport Vereniging

Een voorbeeld van een structuur met 
meerdere rechtspersonen is de Konink-
lijke Nederlandse Klim- en Bergsport Ver-
eniging (NKBV). De NKBV is een koe-
pelorganisatie in verenigingsvorm en 
onderverdeeld in zelfstandige ‘regio’s’. 

Deze organisatiestructuur is een bv die 
bergsportreizen organiseert en door mid-
del van de statuten van de verenigingen 
en de stichtingen wordt het verband ge-
legd tussen de koepelorganisatie, de re-
gioverenigingen, de stichtingen en de bv.

 

  

Samenwerking tussen een stichting en een bv

Als een stichting op recreatief gebied bij-
voorbeeld ook optreedt als verzekerings-
tus-senpersoon, betekent dit dat de Wet op 
het financieel toezicht van toepassing is. Dit 
stelt bijzondere eisen aan de kennis van zo-

wel het personeel als het bestuur van een 
organisatie. Dit kan reden zijn voor de stich-
ting om de verzekeringstussenpersoonacti-
viteiten onder te brengen in een aparte bv, 
waarvan de stichting enig aandeelhouder is. 

 

„
“Het is gebruikelijk 

om relaties te leggen 
met statuten


